
Ett nätverk bestående av besöksnäringens 
stora aktörer inom hotell, pubar, nattklub-
bar med flera och myndigheter så som 
polismyndigheten och kommunal tillstånd-
senhet samt organisationen STAD. 

Tillsammans har vi en vision att skapa en 
trygg och säker krogmiljö fri från narkotika 
för såväl gäster som personal.

Krogar mot Knark



Citat från kursdeltagare,  
kursutvärdering

Varför?
 
 
Den ökande narkotikaanvändningen bland unga 
vuxna är ett växande samhällsproblem. Som bransch tar 
vi ansvar och vill verka för att bromsa utvecklingen. Det 
finns inga quick-fixes.  Ett långsiktigt samarbete är vad 
som gäller.

”Jan Jönsson (L), socialborgarråd, 
Stockholms stad:
Vi tycker att det är oerhört viktigt 
att arbeta narkotikaförebyggande 
och vi vill självklart hjälpa till. I ett 
första led går vi in och finansierar 
framtagandet av en webbutbildning 
för de kroganställda.
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What’s in it for me?  
ä   Tryggare & säkrare miljö 
ä Socialt engagemang & mervärde
ä Utbildad personal
ä Stöd av nätverk
ä  Ökad lönsamhet

Kontakta oss så berättar vi mer stad.slso@sll.se 



Vad handlar det om?

Krogar mot Knark –  för en narkotikafri  
nöjesmiljö 

Verksamheten bygger på forskningsbaserade insatser 
som påvisat 

aökat agerande av personal mot narkotika
aminskad användning av narkotika  
afärre narkotikapåverkade gäster
 
Tryggare krogmiljö med STAD-modellen
Vi arbetar långsiktigt och strukturerat. Arbetet innehåller 
tre delar:
• Samverkan mellan bransch och myndigheter
• Utbildning riktad till all personal  
• Förstärkt tillsyn från myndigheter

Kommunikation
Vi använder kommunikation som ett viktigt verktyg i 
arbetet för att uppmärksamma det allvarliga problemet 
med narkotika i nöjesmiljöer, men även samhället i stort. 
En stor del av arbetet är att synliggöra nätverkets insatser 
och medverka till en förändrad attityd till narkotika. Var 
och en av oss har en drogpolicy med rutiner på hur vi ska 
hantera narkotikasituationer. Vi tar ställning och är tydliga 
i vår kommunikation gentemot vår omgivning.

Nätverket – är man många så hörs man
Krogar mot Knark-nätverket är en arena för bransch och 
myndigheter. Genom att delta visar du din krogs sociala 
engagemang i lokalsamhället och skapar mervärde för din 
verksamhet. 

aTillsammans blir genomslagskraften större!



Utbildningar
 
Grundkurs i Krogar mot Knark 

aEn digital utbildning för anställda på krogar, 
hotell, festivaler, konserter, tillfälliga events etcetera 
som i sin vardag  kan komma i kontakt med narkotika 
och narkotikapåverkade personer. 

aMålet med kursen är att kunna upptäcka och 
hantera narkotikapåverkade gäster samt förebygga 
narkotikaproblem. Momenten är bland annat STAD-
samarbetet, narkotikans effekter på kroppen, preparat-
kännedom,  narkotikaförebyggande arbete,  samarbete 
med kollegor och ett test. Ett intyg erhålls efter avslutad 
kurs.

Tidsåtgång ca 30 min

Fördjupningskurs i Krogar mot Knark 

aEn utbildning om två kvällar. Målgruppen är 
vaktpersonal samt anställda på krogar, hotell, festivaler, 
konserter, tillfälliga events etcetera som i sin vardag kan 
komma i kontakt med narkotika och narkotikapåver-
kade personer. 
 

aMålet med kursen är att kunna upptäcka och 
agera mot narkotikapåverkade gäster, förebygga 
narkotikaproblem samt förhindra alkoholservering till 
märkbart påverkade av narkotika. Momenten är bland 
annat STAD-samarbetet, narkotikans effekter på krop-
pen, narkotiska preparat, samarbete med Polismyndig-      
heten, narkotikaförebyggande arbete, samarbete med 
kollegor och konflikthantering. Ett diplom erhålls efter 
avslutad kurs.

Omfattning två kvällar  kl 16.30-21.00

Länk till pris och anmälan 
http://stad.org/sv/kurskatalog



Utgivare Polisen
Produktion  Kommunikationsavdelningen

STAD-samarbetet ett väl utvecklat samarbete 
mellan myndigheter och besöksnäringen

Här kan du läsa mer krogarmotknark.se


